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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Atatürk'ün ölüm günü dolayısiyle beş daki
ka ayakta saygı duruşu yapıldı. 

Elâzığ Milletvekili Fahri Karakaya'nm, 
hayvan ihracına karar verilip verilmediğine ve 
zirai kredilerin artırılması hakkında ne düşüldü
ğüne dair Başbakanlıktan sözlü sorusuna, Baş
bakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Faik Ahmed 
Barutçu cevap verdi. 

Tekel İdaresinde yapılan soruşturma hak
kındaki Karma Komisyon raporu, her konu ay
rı ayrı görüşülmek ve oya konmak suretiyle ka-

1. —« Seyhan Milletvekili Ahmet Rezmi Yüre-
gn-'in, inkılâp ve rejim aleyhinde yapılan neş
riyat hakkındaki sözlü sorusu, Adalet, Dışişleri 
ve İçişleri Bakanlıklarına gönderilmiştir. 

2. — Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad Umay'-

Tasan 
1. —• Denizlerdeki batıklarla kıyılara vuran 

sahipsiz eşya hakkında kanun tasarısı (1/267) 
(Gümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe Komisyon
larına) ; 

Teklifler 
2. —• Çorum Milletvekili Necdet Yücer'in, 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Konuşulacak işimiz olmadığı için bugün 

Gündem tanzim olunmamıştır. Yalnız Başkan
lığın Heyeti Âliyeye bir maruzatı vardır. 

Cemil Said Barlas arkadaşımız Millî Korun
ma Kanununun 32 nci maddesinin yorumlanma
sı için bir önerge vermiştir. Bıı önerge muhtelif 
komisyonlara havale olundu. Adalet Komisyo-

bul olunduktan sonra Ankara 'da Yüce Divan ku
rulması da kabul olundu. 

12 . XT , 1947 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

F. Fikri Düşünsel S. Pek 

Kâtip 
Konya Milletvekili 

M. Adü Binal 

m, musikide olağanüstü bir kabiliyet gösteren 
idil Biret adındaki çocuğun istikbali hakkında 
ne düşünüldüğününe dair olan sözlü sorusu Mil
lî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 

Türkiye Enerji Kurumu kanunu teklifi (2/66) 
(Ekonomi, Bayındırlık, İçişleri, Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

3. — Gazianteb Milletvekilleri Ömer Asım 
Aksoy ve Cemil Said Barlas'm, Hasankeyf tü
tününün 1944 yıh mahsulünden İhraç Vergisi 
alınmaması hakkında kanun teklifi (2/67) 
(Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komisyonlarına) • 

nuna gelince; bu komisyon, önergenin tetkiki 
geçici bir komisyonda yapılmalıdır, beyaniyle 
Riyasete önergeyi iade etmiştir. 

Filhakika Millî Korunma Kanunu Geçici bir 
Komisyonda tetkik edilmiştir, içtüzük hüküm
lerine göre bu Geçici Komisyonda tetkik edilen 
kanunun bir maddesine taallûk eden bu yo
rumlama da bakanlıklara mütenazır 14 komis-

2. — SORULAR 

3. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Muhsin Adil Binal (Konya), Sedad Pek (Kocoeli) . 
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yondan üye seçilerek teşkil olunacak Geçici 
bir Komisyonda tetkik olunur. 

îçtüzüküıı bu hükümlerine göre, tensip bu
yurursanız, bu yorumlama önergesinin de ba
kanlıklara mütenazır 14 komisyondan ikişer 
üye alınmak suretiyle teşkil edilecek geçici bir 
komisyonda tetkik edilmesini reyi âlinize ar-
zedeceğim. 

CEMİL SAÎD BARLAS (Gazianteb) — 
îçtüzükün "124 ncü maddesi özel komisyonlarda 
görüşülen işlerin yine özel komisyonlar mari
fetiyle yorumlanmasını natıktır. 

Benim yorum önergeme taallûk eden işin 
hususiyetine göre iki vaziyet vardır. 

Bu iş Ticaret Komisyonundan Adliye Ko
misyonuna havale edilmiştir, bu bir. 

Asıl mühim noktaya gelince: Benim, yoruma 
taallûk eden önergem, yalnız Ceza Kanununun 
tatbik edilip edilmiyeceği meselesinde sırf adlî 
teknik bakımından, ceza tekniği bakımından bir 
yorumlamadan ibarettir. Şayet Heyeti Celile bu 
teklifimi kabul etmezse, yahut Divanı Riyaset 
îçtüzükte buna dair sarahat vardır diye reye 
koymamak içtihadında bulunursa, o vakit, hu
kuku ibada, vatandaşların haki arma taallûk 
eden bir iş olduğu için, bu geçici komisyonun 
biranevvel teşekkül edip bu yorumlamayı bir 
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anevvel halletmesini Heyeti Celilenizden rica 
ediyorum. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Kanunun 30 ncu 
maddesinin tadili hakkında Hıfzı Oğuz Beyin 
bir teklifi vardı, bu teklif bir komisyonu mah
susa havale edilmişti, bunu da oraya havale 
edin, geçip gitsin. (Kürsüye sesleri, sene değişti 
sesleri). 

Efendim, sonradan aklıma geldi; sene değiş
tiği için sözüm yerinde olmadı; Hıfzı Oğuz Be
yin Millî Korunma Kanunun 30 ncu maddesinin 
tadili hakkında bir teklifi vardı, bu bir komis
yonu mahsusa havale edilmişti, eğer bu ko
misyonu mahsus müteşekkil bir halde olsaydı 
oraya havalesi lâzımgelirdi, fakat sene değiş
miştir, o komisyon da dağılmıştır, onun için 
arkadaşımızın mütalâası doğrudur. 

BAŞKAN — tçtüzük hükümleri sarihtir. 
Doğrudan doğruya bu önergeyi vekâletlerle mü
tenazır 14 komisyondan ikişer üye almak sure
tiyle teşkil edilecek geçici bir komisyona ha
vale etmek lâzım gelmektedir. Bu hususu tas
vip buyuranlar lütfen işaret buyursun... Tasvip 
etmiyenler... Kabul olunmuştur. 

Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere otu
ruma son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,05 

«•» 

4. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Cumhuriyet Bayramının 24 ncü yıl dönümü 
dolayısiyle aşağıdaki elçilerimizden gelen teb
rik telleri Başkanlıkça cevaplandırılmıştır. 

Faik Zihni Akdur; Moskova Büyük Elçisi. 
Rahmi Apak; Lizbon Elçisi. 
Oevat Üstün, Kabil Büyük Elçisi. 
Cevat Açıkalm; Londra Büyük Elçisi. 

Numan Menemeneioğm; Paris Büyük Elçisi. 
Ruşen Eşref Ünaydm; Atina Büyük Elçisi. 
Türkiye'yi ziyaret için İngiliz Parlâmento

sundan gönderilen heyet münasebetiyle Avam 
Kamarası Başkanlığından gelen mektuba Baş
kanlıkça cevap verilmiştik. 

»-«-« 



"pfe?"&K 

E B. M. U. Btmmsvi 


